
اگرچہ میری یاد داشت کھوچکی ہے، لیکن یہ مجھے فعال 
رہنے اور میرے پسندیده کاموں کو سرانجام دینے سے نہیں 

روکتی۔ بیشک، بعض دن دوسرے دنوں کے مقابلہ میں اچھے 
ہیں۔ یہ جاننا کہ میں اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھوں، سب 

سے اہم بات ہے۔ 

گزشتہ روز میں اپنے کتے کو ڻہال رہا تھا اور بھول گیا کہ 
گھر کیسے واپس آؤں۔ یہ چیز اچانک ہوئی۔ یہ میرے لئے 

ایک خوفناک بات تھی خصوصاً کیونکہ ایسا پہلے کبھی 
میرے ساتھ نہیں ہوا تھا ۔ 

لہذا اب میں پہلے سے منصوبہ بندی کرکے رکھتا ہوں۔ یہ 
مجھے ذہنی سکون دیتی ہے۔ 

جو کچھ میرے ساتھ ہوا ھو سکتا ھے اپ کے ساتھ نہ ھو، 
لیکن ہمیشہ محفوظ رہنا افسوس کرنے سے زیاده بھتر ھے۔ 

تیاری کرکے رکھنا ایک اچھا کام ہے۔ ایک حفاظتی منصوبہ 
بنائیں۔ 
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مجھے ڈیمنشیا (dementia) ھے

یاد داشت کھوجانے کے باوجود 
فعال اور محفوظ رہنا

فراہم کرده

وزٹ کریں:



 مقامی ایلزہائمر سوسائڻی سے
 رابطے کی معلومات کے لئے،

1-1-2 پر کال کریں

ایک منصوبہ بنائیں۔
    یہ ایک ذھانت واال قدم ہے۔ 

کسی ایک ساتھی کو تالش کریں ــ کوئی جو آپ کے   •
ساتھ جاسکے، یا کوئی ایسا جو آپ کے اکیلے اور لیٹ   

ہونے کی صورت میں جانتا ہو کہ آپ کو تالش   
کرنا ہے۔    

اپنی شناخت اپنے ساتھ رکھیں ــ کوئی ایسی چیز جو   •
لوگوں کو آپ کے کھوجانے کی صورت میں بتا سکے   

  کہ کس طرح وه آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ 
  MedicAlert® Safely Home میں اپنا نام لکھوانے 

پر غور کریں۔   

اپنی تصویر اور اپنی تفصیالت  کسی ایسے فرد کے   •
پاس چھوڑ دیں جس پر آپ بھروسہ کرتے ہوں – کوئی   
ایسی  چیز جو آپ کے تالش کرنے والوں کو فراہم کی   

جا سکے اگر آپ اپنے جاننے والے کو نہ مل سکیں۔   

ایک ایسا آلہ اپنے ساتھ رکھنے  پر غور کریں جو آپ   •
کی حادثاتی صورت میں لوگوں کو آپ کی تالش میں مدد   

دے گا۔   
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